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ΘΕΜΑ:  Ζητήματα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ΟΤΑ Α΄ και  Β΄ βαθμού

καθώς  και  Νομικών  Προσώπων  τους,  προς  τις  εταιρίες  ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  και

ΕΥΑΘ ΑΕ

Σε συνέχεια του υπ΄αριθμ. 12471/29.05.2014 εγγράφου της υπηρεσίας μας1, το

οποίο  σας  έχει  αποσταλεί  και  κατόπιν  νεώτερης  τηλεφωνικής  και  ηλεκτρονικής

επικοινωνίας  σας,  αναφορικά  με  τα  ζητήματα  που  τέθηκαν  περί  εξόφλησης

ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  ΟΤΑ  Α΄  και  Β΄  βαθμού  καθώς  και  των  Νομικών

Προσώπων τους, προς τις εταιρίες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ σας γνωρίζουμε ότι:

Σύμφωνα  με  απάντηση  που  δόθηκε  από  τη  Δ/νση  Οικονομικής  και

Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου μας, για τα ποσά που

καταβλήθηκαν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξόφληση υποχρεώσεων των

ΟΤΑ  προς  τις  εταιρίες  ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  και  ΕΥΑΘ  ΑΕ,  οι  οποίες  είχαν  καταστεί

ληξιπρόθεσμες  έως  και  31.12.2011,  δεν  θα  γίνουν  παρακρατήσεις  από  τους

προβλεπόμενους στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010 πόρους προς την τοπική

αυτοδιοίκηση.

Ακόμα, για τα ποσά που καταβλήθηκαν προς εξόφληση των υποχρεώσεων των

Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ δεν υπάρχει πρόβλεψη στην εν λόγω διάταξη (άρθρο 52

ν. 4186/2013) και συνεπώς δεν θα πραγματοποιηθεί καμία παρακράτηση. 

Με  βάση  τα  ανωτέρω  αλλά  και  τα  αναφερόμενα  στο  υπ΄αριθμ.

12471/29.05.2014 έγγραφό μας, άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι, εφόσον 

τόσο  τα  ποσά  για  την  εξόφληση  υποχρεώσεων  οι  οποίες  είχαν  καταστεί

ληξιπρόθεσμες έως και 31.12.2011 προς τις εταιρίες ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΑΘ ΑΕ όσο και

τα ποσά των επιχορηγήσεων των δήμων με τα οποία αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες

υποχρεώσεις προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης αποτελούν :

 μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται και

1 Το εν λόγω έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/
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 δεν  έχουν  αποδοθεί  για  την  εκτέλεση  συγκεκριμένων  λειτουργιών  –

δράσεων   των  δήμων,  αλλά  για  τη  χρηματοδότηση  ενεργειών  του

παρελθόντος  (δημιουργία  υποχρεώσεων)  οι  οποίες  έχουν  επιβαρύνει

την καθαρή θέση τους  (και  επομένως την κεφαλαιακή τους επάρκεια,

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν άμεση κεφαλαιακή ενίσχυσή τους.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
  (Τμήμα Οικονομικής Δ/σης & Π/Υ)
2. Δ/νση Οικ. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Τ.Α.
   (Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α.)
3. ΔΜΗΕΣ (με την παράκληση να αναρτήσει το παρόν
   στον ιστότοπο http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
    Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8
    Τ.Κ. 106 78 Αθήνα
2. Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)
    Καποδιστρίου 28 
   Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
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